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PREÀMBUL 
 
Les normes d’organització i funcionament de centre NOFC és un document de 
gestió institucional a mitjà-llarg termini  que dona resposta a la  necessitat  
d’una  gestió eficaç.  És un  recull ordenat de les normes i preceptes d’obligat 
compliment que regeixen l’organització i les interrelacions que tenen lloc a  
l’entitat. 
 
El NOFC concreta en normes els propòsits institucionals de l’escola que parteix 
dels trets d’identitat i dels objectius generals del centre i dona forma a les 
conseqüències per a l’estructura i el funcionament  del centre  que se’n deriva. 
 
El conjunt de normes que composen aquest document compleixen les 
característiques comunes d’un reglament, com són:  generalitat  (serà aplicat 
de la mateixa forma a una pluralitat de casos), imperativitat (no són propostes, 
contenen un mandat),  inviolabilitat (no poden ser infringides), alteritat (regula 
continguts rellevants de les relacions socials en l’àmbit corresponent), 
coercibilitat (és exigible), claredat (facilita el procediment d’interpretació) i 
sistematització (cada precepte té sentit ple i s’integra en un conjunt que li dona 
sentit ). 
 
El procediment d’elaboració i aprovació, del NOFC ha seguit el següent procés:  
 

- L’equip directiu del centre elabora el document i amb el vist i plau del 
titular del centre. 

 
- El Consell Escolar, a proposta de la direcció, ha sigut informat del NOFC. 

 
- La direcció vetlla pel compliment del NOFC del centre. 

 
- El text del NOFC del centre es diposita a la corresponent delegació 

territorial del Departament d’Ensenyament, la qual vetllarà per la seva 
adequació a la legalitat vigent . 

 
Les NOFC garanteix l’acompliment de les finalitats fundacionals de la Fundació 
Estimia, recollint, en el marc del projecte educatiu de l’Escola, els aspectes 
relatius al funcionament intern del centre  en allò no específicament previst a 
l’ordenament normatiu general, la concreció en regles i normes dels drets i 
deures dels alumnes, les famílies o tutors i el personal que hi treballa i  
l’organització  dels recursos humans, materials i funcionals. 
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1-TÍTOL PRELIMINAR 
 
A la Fundació Estimia atenem a infants, persones joves i adultes en diferents 
etapes de la vida a través dels nostres serveis: 

- Escola Estimia-El Niu 
- Centre Ocupacional Taller Estimia. 
- Servei d’Atenció Residencial. 

 
Treballem sobre les següents premisses: 

- Les persones són l’eix de la nostra tasca. 
- L’equip, il·lusionat i en constant formació, és la base d’un projecte de 

qualitat. 
- Estem oberts a la constant millora dels nostres serveis i ens adaptem a 

les necessitats de cada moment. 
- El treball en xarxa amb aquells que són excel·lents en el seu camp ens 

permet oferir el millor de nosaltres. 
 
La finalitat del reglament és ser un document de referència sobre el compromís 
de pertinença al centre, coordinacions i normativa.  
Ha de ser conegut, respectat i acceptat per tota la comunitat educativa. 
 
 

1-1- CAPÍTOL PRIMER 
 
-DEFINICIÓ DE L’ESCOLA 
 
L’Escola Estimia-El Niu és una escola d’educació especial que pertany a la 
Fundació Estimia Barcelona, entitat sense afany de lucre que té com a missió 
facilitar el desenvolupament de les persones amb discapacitat i/o necessitats 
educatives especials acompanyant-les a elles i les seves famílies en els seus 
principals processos de vida. 
Treballem per ser pro actius a les necessitats dels nostres alumnes. 
L’entitat compta amb més de 40 anys d’història al servei de les persones amb 
discapacitat.   
 
És una escola concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, situada al carrer Anglí 50, 08017 Barcelona. 
 
El nostre objectiu és donar resposta a les seves necessitats específiques i a les 
seves famílies, facilitant la seva inclusió en la comunitat i l’entorn. 
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Som una escola catalana, democràtica, laica i plural que proporciona un servei 
educatiu integral. 
Atenem les particularitats socials, cognitives i familiars de tots els nens/es a 
través del respecte, tolerància i la inclusió. 
 
Posem a l’abast de l’alumnat els recursos pedagògics i tècnics necessaris per 
dur a terme les activitats de la vida diària de l’escola amb l’objectiu de millora i 
innovació continua.  
Treballem per gaudir d’un bon clima de convivència i treball en tots els 
estaments de la comunitat educativa. 
 
La nostra Escola, amb 11 unitats autoritzades, imparteix ensenyament en les 
etapes d’ensenyament obligatori. Té el número de codi 08014051 en el 
Registre del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i 
gaudeix de la personalitat jurídica que li atorguen les lleis. 
 
Els ensenyaments impartits en el Centre s’ajusten a la legislació vigent i a les 
disposicions reglamentàries publicades pel Govern de la Generalitat, en 
particular als currículums de les etapes educatives que l’escola imparteix amb 
les adaptacions necessàries en funció de les característiques dels nostres 
alumnes.  
 
MODALITATS D’INTERVENCIÓ 
 

 
A- Escola d’Educació Especial 

 
L’Escola ESTIMIA-EL NIU és una escola concertada pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que atén a alumnes d’entre 3 i 
21 anys amb necessitats educatives especials. 
L’equip de professionals de l’Escola Estimia-El Niu col·laborem amb els EAP, 
per valorar les necessitats de suport dels alumnes i de les seves famílies, i 
adequar la metodologia i els recursos disponibles a l’entorn escolar en general. 
S’adequarà el currículum oficial a les característiques de l’alumnat amb una 
primera adaptació, a partir d’aquesta adaptació s’elaborarà la programació de 
cicle i finalment s’adequarà a questa programació a les necessitats individuals  
de cada alumne/a a través del Pla Individualitzat (PI). Els alumnes s’agrupen 
per cicle: Educació Infantil, Cicle Inicial, Mitjà i Superior de Primària i ESO. 
Les aules s’organitzen  per edats, en  grups d’entre 5 i 7 alumnes, amb 
diversitat de característiques (problemes cognitius i emocionals-conductuals i 
pluridiscapacitat). 
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- Àrea Psicopedagògica 

- Àrea de Psicologia 

- Àrea de logopèdia i recursos tècnics 

- Àrea de Fisioteràpia 

- Atenció Sanitària/Infermeria 

- Atenció sociofamiliar 
 

Escolaritat compartida.- 
 

Col·laborem amb els EAP i els claustres de professors d’escoles ordinàries, per 
oferir un projecte educatiu comú i coherent a alumnes que  comparteixen 
l’horari entre l’escola ordinària i la d’educació especial,  quan les seves 
necessitats educatives especials no s’adeqüen al model inclusiu, però poden 
participar parcialment a les activitats  de l’escola ordinària. 

 
B- AIS. Aula Integral de Suport 
 

A l’AIS donem atenció a alumnes amb problemes de salut mental associats a 
trastorn greu de la conducta que temporalment no poden seguir l’escolaritat en 
un centre ordinari. 
Al servei la franja d’edat atesa és de 6 a 10 anys. Els alumnes estan dividits en 
grups segons edat. 
L’objectiu és donar els recursos educatius i terapèutics necessaris perquè en la 
mida del possible puguin retornar al circuit educatiu ordinari el més aviat 
possible, així com un treball de col·laboració conjunt amb la família i tots els 
agents implicats en el cas: EAP, CSMIJ, Escola ordinària... 
Disposem de la intervenció d’un psicòleg del CSMIJ de Les Corts per donar 
suport a l’AIS. 
 

C- CEEPSIR 
 

Com a Centre Proveïdor de Serveis i Recursos a l'escola ordinària donem 
suport a alumnes amb necessitats educatives especials inclosos a l’escola  
ordinària, amb l’objectiu d’evitar el pas  d’alguns  d’aquests alumnes a l’escola 
d’educació especial, o per facilitar que  alumnes de l’escola d’educació especial 
puguin incorporar-se a l’escola ordinària. 
Ens reunim amb l’àrea de la comissió inclusiva per acordar les escoles que 
se’ns han assignat i els alumnes corresponents, i així poder iniciar el treball 
d’atenció a la inclusió. 
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1.2- CAPÍTOL SEGON 
 

-EL MODEL EDUCATIU DE L’ESCOLA 
 
El nostre model educatiu que engloba les quatre modalitats d’ensenyament (ed. 
especial, escolaritat compartida, AIS i CEEPSIR) afavoreix l’acompanyament 
dels alumnes en el seu procés educatiu, evolutiu, l’apropament i enfortiment del 
vincle amb les famílies i la cohesió d’equip i treball en xarxa.  
L’acció pedagògica l’entenem com a facilitadora de valors, capacitats, 
sensibilitat i d’escolta respectuosa amb els ritmes diferents dels alumnes.  
 
A l’escola es treballa a partir d’un programa educatiu individualitzat per tal de 
millorar i/o potenciar les competències i habilitats dels alumnes, adaptant els 
recursos més adients a cadascú. 
L’objectiu de tota l’etapa educativa especialitzada és afavorir el 
desenvolupament global i, en definitiva, millorar la qualitat de vida dels alumnes 
en el seu entorn natural. 
Aquest model d’atenció global està descrit en el document que expressa el 
Caràcter Propi del Centre i en els Projectes curriculars adaptats a les 
característiques i necessitats dels alumnes de les diferents etapes educatives, 
en el respecte al que preveuen els currículums establerts pel Govern de la 
Generalitat per a les diferents etapes educatives. 

L’escola ofereix la possibilitat que els alumnes puguin assistir a l’escola 
ordinària, així com que alumnes de l’escola ordinària puguin rebre atenció 
especialitzada al nostre centre. Escolaritat compartida 

La valoració dels alumnes que puguin optar a aquesta experiència anirà a 
càrrec de l’EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica), juntament amb l’escola i 
les famílies. 

La participació de la família a l’escola esdevé imprescindible per assolir els 
objectius de desenvolupament global dels alumnes. 
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1.3- CAPÍTOL TERCER 
 

-LA COMUNITAT EDUCATIVA DE L’ESCOLA 
 
1. La Comunitat Educativa és fruit de la integració harmònica de tots els 
estaments que intervenen en l’escola: titularitat, alumnes, professors i 
especialistes, personal d’atenció educativa complementaria i les famílies. 
 
2. La configuració de l’Escola com a comunitat educativa es manifesta sobretot 
en la comunió de criteris en el treball conjunt i en la participació co-responsable 
de tots els estaments en la gestió i la tasca educativa de l’escola. 
Els alumnes són els principals protagonistes del propi creixement, intervenen 
activament en la vida de l’escola i assumeixen les seves responsabilitats 
d’acord amb les seves capacitats físiques i psíquiques. 
Els professors/es, educadors/es i personal especialitzat que conformen el 
nostre Claustre constitueixen un sector fonamental de la comunitat educativa, i 
juguen un paper decisiu en la vida de l’escola. Ells orienten i ajuden els 
alumnes en el procés educatiu i evolutiu, i complementen així l’acció formativa i 
d’acompanyament de les famílies. 
 
 

2- TÍTOL PRIMER 
 

2.1- CAPÍTOL PRIMER 
 

-ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DE L’ESCOLA 
 
LA INSTITUCIÓ TITULAR DEL CENTRE 
 
Les funcions pròpies de la Institució Titular en relació amb el centre educatiu 
són les següents: 
 
a) Establir el Caràcter Propi de l’escola i posar-lo en coneixement de la 
comunitat educativa i del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. 
b) Signar el concert educatiu amb l’Administració Educativa amb vista al 
sosteniment del centre amb fons públics, d’acord amb la legislació vigent. 
c) Exercir la direcció global de l’escola , és a dir, garantir el respecte al Caràcter 
Propi del centre i assumir en última instància la responsabilitat de la gestió, 
especialment a través de l’exercici de facultats decisòries en relació amb la  
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proposta d’Estatuts i el nomenament i cessament dels òrgans de direcció 
administrativa i pedagògica del professorat. 
d) En concret, nomenar el Director/a del Centre, sense perjudici de les funcions 
que la Llei assigna al Consell Escolar. 
e) Designar tres membres del Consell Escolar de Centre. 
f) Assumir la responsabilitat última en la gestió econòmica del Centre i en la 
contractació del personal, i establir les relacions laborals corresponents. 
g) Respondre davant l’Administració del compliment de tot el que prescriu la 
legislació vigent respecte als Centres concertats. 
 
La Institució titular del Centre designa la persona que ha de representar la 
titularitat en el Centre de forma habitual, i delega en ell/ella i en altres òrgans de 
govern i gestió unipersonals l’exercici concret d’algunes de les funcions pròpies 
de la  titularitat, tant en el camp econòmic com en l’acadèmic, tal com 
s’estableix en el present Reglament. 
La Institució Titular podrà designar també representants ocasionals que ho 
consideri oportú. 
 
  
-ORGANS DE GOVERN DEL CENTRE 
 
ELS ÒRGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE 
 
1.- L’estructura de gestió del centre està formada per òrgans de govern i per 
òrgans de coordinació quan s’escaigui. 
 
2.- Els òrgans de govern del Centre són: 
 
a) Unipersonals: 

- Titular del Centre 
- Director/a 
- Sotsdirector/a 
- Cap d’Estudis 

b) Col·legiats: 
- Consell Escolar 
- Claustre de Professors 
- Equip Directiu 

Són de caràcter obligatori el titular,  el Director, el Claustre i el Consell Escolar. 
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3.- Els òrgans de coordinació del Centre poden ésser: 
 
a) Unipersonals: 

- Coordinador/a de pràctiques. 
- Coordinador/a d’Escolaritat compartida 
- Coordinador/a recursos tècnics/audiovisuals 
- Coordinador/a Menjador 
- Coordinador/a Projecte Curricular de centre 
- Coordinador/a ONCE 

b) Col·legiats: 
- Departament de Fisioteràpia. 
- Departament de Logopèdia 
- Departament de Psicologia. 
- Departament de Treball Social. 
- Departament d’Infermeria.  

El nomenament i cessament dels càrrecs de govern i de coordinació, amb 
excepció dels que són de caràcter obligatori, és competència de l’entitat titular,  
per pròpia iniciativa o a instància o proposta del director del centre i/o equip 
directiu. 
 
EL  TITULAR DEL CENTRE 
 
1. El titular del Centre, per delegació de la Institució Titular, és el representant 
ordinari de l’ESCOLA ESTIMIA-EL NIU en la Comunitat Educativa i davant el 
Departament d’Educació de la Generalitat. Sens Prejudici de que pugui delegar 
en la Direcció del Centre. 
 
2. El titular del Centre presideix l’Equip Directiu i participa en les reunions del 
Consell Escolar sempre que s’hi hagin de tractar temes de la seva 
competència. 
 
Les funcions del titular del Centre són les següents: 
 
a) Ostentar habitualment la representació de l’Escola davant tot tipus 
d’instàncies civils i davant els diferents sectors de la Comunitat Educativa. 
b) Promoure l’estudi del Caràcter Propi del Centre per part de la Comunitat 
Educativa, fer-ne la interpretació oficial i vetllar perquè s’apliqui correctament 
en el treball escolar. 
c) Impulsar i coordinar el procés de constitució del Consell Escolar i renovar-lo 
cada dos anys, i comunicar-ne la composició al Departament d’Educació de la 
Generalitat. 
 



 

 

 11

 
d) Respondre de la marxa general de l’escola, sense detriment de les facultats 
que la Llei o aquest reglament confien a d’altres òrgans de govern unipersonals 
o col·legiats. 
e) Assumir la responsabilitat de l’elaboració i eventual modificació de les 
Normes d’Organització i Funcionament i informar-ne al Consell Escolar. 
f) Nomenar, amb l’acord del Director, els òrgans unipersonals que han de 
formar part de l’Equip Directiu. 
g) Proposar i acordar amb la Direcció del Centre els criteris de selecció per a la 
provisió de vacants del personal docent. 
h) Designar els professors i especialistes que hagin d’incorporar-se en la 
plantilla del Centre tenint en compte els criteris de selecció acordats amb el  
amb la Direcció del Centre i donar-ne informació al Consell Escolar. 
i) Formalitzar els contractes de treball amb el personal i elaborar i presentar a 
l’Administració Educativa les nòmines del pagament delegat corresponents als 
mestres i professors. 
j) Aprovar, a proposta del director del Centre, la distribució de les hores lectives 
i les hores no lectives del personal docent, d’acord amb el conveni col·lectiu 
vigent. 
k) Promoure la qualificació professional dels directius, professors, especialistes 
i personal d’atenció educativa del Centre, amb la col·laboració del Director del 
Centre. 
l) Responsabilitzar-se de l’admissió dels alumnes que sol·licitin plaça en el 
centre, i informar-ne el Consell Escolar. 
ll) Responsabilitzar-se de la gestió econòmica del Centre i presentar el 
pressupost anual i la rendició de comptes a l’aprovació del Consell Escolar, i 
proposar al mateix Consell les directrius per a la programació i el 
desenvolupament de les activitats complementàries, les activitats extraescolars 
i els serveis escolars. 
m) Sol·licitar autorització de l’Administració Educativa, previ acord del Consell 
Escolar, per a les percepcions econòmiques corresponents a les activitats 
complementàries dels alumnes. 
n) Proposar a l’aprovació del Consell Escolar les percepcions econòmiques 
corresponents als serveis escolars i comunicar-ne l’aprovació a l’Administració 
Educativa. 
o) Complir i fer complir les Lleis i disposicions vigents en el marc de les seves 
competències. 
p) Substituir el director del centre, o nomenar un suplent, en cas d’absència 
prolongada del primer. 
q) Signar el concert educatiu amb l’Administració educativa en vista al  
sosteniment del centre amb fons públics, d’acord amb la legislació vigent. 
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r) Nomenar al director del centre i, sense perjudici de les funcions que la llei 
assigna al Consell Escolar, així com designar als 3 membres del Consell 
Escolar del centre, com a representants de la titularitat. 
s) Assumir la responsabilitat última en la gestió econòmica del centre i en la 
contractació del personal. I establir les relacions laborals corresponents. 
t) Respondre davant l’Administració Educativa del compliment de tot el que 
prescriu la legislació vigent respecte als centres concertats. 
u) Vetllar per l’adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 
preinscripció i matriculació d’alumnes, tot garantint la seva adequació a les 
disposicions vigents. 
v) Aprovar el projecte educatiu del centre. 
 
 
EL  DIRECTOR  DEL  CENTRE. FUNCIONS I TASQUES 
 
El Director del Centre és el responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les 
activitats acadèmiques de les diferents etapes, sense perjudici de les 
competències reservades al Titular del Centre i al Consell Escolar. 
El Director/a presideix el Consell Escolar i el Claustre i forma part de l’Equip 
Directiu. 
 
1.- Responsable de la organització, funcionament i qualitat del servei (CEE, 
CEEPSIR, AIS)  

- Presidir i vetllar pel compliment de la normativa del Consell Escolar. 

- Presidir i vetllar pel compliment de la normativa del claustre de 
professors. 

- Presidir les reunions i trobades amb famílies. 

- Executar els acords dels Òrgans col·legiats en l’àmbit de les seves 
competències i donant-ne la informació adient als diversos sectors de la 
Comunitat Educativa d’acord amb el Titular. 

- Participar en grups de treball, recerca i/o formació del sector de 
l’Educació Especial i la Salut Mental. 

- Facilitar la formació continua de l’equip amb els temes que poden 
interessar per l’atenció integral als alumnes. 

- Establir ponts de comunicació amb altres escoles,  centres educatius i/o 
Institucions que puguin aportar millores en la intervenció. 
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2.- Liderar l’atenció pedagògica del centre. 

 
 - Promoure i coordinar la renovació didàctica del Centre i el funcionament 

de l’equip docent , amb la col·laboració de l’Equip Directiu. 
- Exercir  la gestió i  seguiment de les activitats escolars:  piscina, sortides, 

colònies, ludoteca, activitats terapèutiques, extraescolars i casal. 
-  Promoure i coordinar la renovació pedagògica- didàctica- terapèutica del 

Centre i el funcionament dels equips de professors i els departaments 
d’especialitat i didàctics, amb la col·laboració de l’Equip Directiu. 

- Vetllar per l’aplicació dels Programes Individuals, Programacions d’aula, 
programació d’activitats i protocols de seguiment dels alumnes. 

- Vetllar perquè l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes 
es dugui a terme en relació als objectius generals i criteris fixats pel 
claustre de professors. 

- Complir i fer complir les normes vigents relatives a la organització 
acadèmica del Centre i el desplegament del currículum adaptat a les 
necessitats dels alumnes que atenem. 

-  Autoritzar les sortides culturals i colònies escolars dels alumnes. 
-  Donar suport a les aules en cas de necessitat. 
- Vetllar pel compliment del calendari escolar, de l’horari lectiu dels 

professors i alumnes, de l’ordre i la disciplina dels alumnes, amb la 
col·laboració de l’equip directiu. 

- Responsable de la presentació dels documents pedagògics del Centre a 
Inspecció. 

-  Responsable de les activitats extraescolars del Centre. 
-  Signar les certificacions i els documents acadèmics del Centre,  excepte 

quan la normativa vigent ho reguli d’una altre manera . 
 

3.- Responsable del disseny de la Programa Educatiu de Centre i execució i 
valoració dels objectius d’aquest. PEC 

 
- Responsable del disseny, execució i valoració de les Normes 

d’organització i  Funcionament del Centre. NOFC 

- Elaboració del Pla General Anual. PGA 

- Elaboració de la memòria anual del centre. 

- Elaboració del Pla de Convivència de Centre. 

 
4.- Responsable de l’equip humà del servei. 

 
- Participar amb el Titular del Centre, en la selecció dels mestres i/o 

especialistes que s’hagin d’incorporar en la plantilla del personal docent 
i no docent (monitors). 

- Assignar els tutors del curs, prèvia consulta al sotsdirector, en la forma 
més convenient per a l’ensenyament i intervenció als alumnes, tenint en  
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compte el marc general de les necessitats del centre i del seu projecte 
Educatiu i Terapèutic. 

- Coordinar i supervisar la intervenció dels professionals de l’escola. 

- Coordinar, juntament amb el sotsdirector, el treball del personal 
d’administració i serveis: treball social, transport, menjador, cuina, no 
adscrit a altres Òrgans de Govern del Centre. 

- Supervisar les diferents coordinacions i grups de treball de l’equip de 
professionals. 

- Responsable del control, supervisió i previsió de material. 

- Gestió de les incidències de RRHH 

- Responsable del Pla de Formació. 

 
5.-  Responsable de la representació del servei. 

 
- Exercir la representativitat del centre, en tots els àmbits que 

corresponguin. 

- Facilitar i promoure el intercanvi i la col·laboració amb altres recursos o 
serveis de la comunitat. 

- Atendre la Inspecció Escolar. 

- Participar en les activitats organitzades per la Fundació Estimia i altres 
entitats d’acord amb els objectius. 

6.- Responsable de l’ocupació del servei. 
 
- Atendre les demandes de l’EAP. Coordinar el pla d’actuació 

conjuntament. 

- Vetllar per donar la resposta més adequada a les demandes 
d’escolarització d’acord amb l’EAP. 

- Recerca de nous prescriptors del servei. 

- Conèixer les altres escoles i/o centres que donen servei al mateix perfil 
d’alumnes. 

- Atendre i vetllar per establir ponts de comunicació entre la família i 
l’escola. 

-   Atendre les demandes que puguin fer les famílies. 
-  Vetllar perquè es duguin a terme els acords signats en la carta de 

compromís entre l’escola i la família. 



 

 

 15

-   Realitzar el seguiment de la situació familiar que tingui a veure amb 
l’alumne. 

-   Promoure la participació i interacció de les famílies a l’escola. 
- Proposar millores en el servei. 

 
 
El Director/a és nomenat per la Institució Titular del Centre, previ acord amb el 
Consell Escolar. L’acord del Consell Escolar serà adoptat per majoria absoluta 
dels seus membres. 
En cas de desacord, la Institució Titular del centre proposarà una terna de 
professors al Consell Escolar, i aquest designarà el que hagi de ser nomenat 
Director/a del Centre. L’acord serà adoptat per majoria absoluta en la primera o 
segona votació, o per majoria relativa en la tercera. 
 
El Director/a del Centre ha de posseir la titulació bàsica requerida per a impartir 
la docència en alguna de les etapes educatives impartides a l’Escola. 
El nomenament del Director del Centre serà per tres anys, i podrà ser renovat. 
El cessament del Director del Centre abans d’acabar el termini requerirà l’acord 
entre la Institució Titular i el Consell Escolar del Centre. 
 
El SOTS DIRECTOR/RA DEL  CENTRE. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.- Participar en l’elaboració i dur a terme el Programa Educatiu General de 
Centre. 

 
- Elaborar els objectius generals de la programació anual. 
- Participar en l’elaboració de la memòria anual de centre, del PEC, les 

NOFC i el Pla de Convivència.  
- Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com 

a eina metodològica. 
- Establir relació amb les Institucions que col·laboren en els processos 

d’escolarització i atenció educativa dels alumnes. (escolaritat 
compartida, EAP, CSMIJ). 

- Proposar els Plans Específics que consideri necessaris. 
- Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre. 
 

2.- Coordinar les tasques assignades als coordinadors de les diferents 
comissions de treball.  

 
- Coordinació de les activitats escolars: ludoteca, teràpia gossos, 

musicoteràpia. 
- Seguiment de la coordinació de les activitats extraescolars. 
- Seguiment de la coordinació i la  gestió de les comissions: pràctiques, 

voluntaris, recursos tècnics, DINCAT, CRP Sarrià .   
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- Coordinació i seguiment del transport, menjador i cuina.  
 

3.- Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per 
atendre la diversitat en els ritmes d’evolució i/o aprenentatge dels nostres 
alumnes.  

 
- Fer el seguiment de les programacions d’aula i individuals. 
- Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels 

processos d’ensenyament. 
 
4.- Vetllar per la col·laboració i participació de tots els membres de l’equip en 
els processos educatius i terapèutics del centre. 

 
- Participació en les diferents reunions d’equip.  
- Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció entre els diferents 

professionals. 
 

5.- Vetllar per la col·laboració família – escola.   
 
- Contribuir a la cooperació i l’establiment de relacions fluides amb les 

famílies dels alumnes.  
  

6.-  Substituir al director/a en cas de necessitat: absència, suspensió, malaltia o 
d’altres circumstàncies.  

 
7.- Portar a terme tot allò que li sigui encomanat de manera expressa pel 
director/a.  
 
El Sotsdirector/a és nomenat i cessat pel titular del centre. El nomenament serà 
per un any i podrà ser renovat. No obstant això, per raons objectives el titular 
pot decidir el cessament d’aquest/a.  
 

EL CAP D’ESTUDIS. FUNCIONS I TASQUES 
 
El nomenament del cap d’estudis serà per 1 any, i podrà ser renovat. Cessarà quan 
cessi el director. No obstant això, per raons objectives i amb l’acord del director, el 
titular pot decidir el cessament del cap d’estudis. 
En cas d’absència prolongada del cap d’estudis, el titular del centre designarà un 
substitut amb caràcter provisional. 
El cap d’estudis és el responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de les 
etapes i de realitzar-hi les funcions que el director li delegui. 
És designat pel titular d’acord amb el director, forma part de l’equip directiu. 
  
1.- Impulsar i coordinar l’acció docent dels professors i convocar i presidir les reunions 
de l’equip, en cas d’absència del sotsdirector. 
2.- Presidir, per delegació del director, les reunions de claustre de professors en cas 
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d’absència del sotsdirector.                        
3.- Promoure i dirigir la concreció del currículum de l’etapa, el pla d’acció tutorial i la 
part que correspongui de la programació general del anual (PGA), previ acord amb el 
director i el sotsdirector. 
4.- Vetllar per la correcció dels documents acadèmics corresponents a les diferents 
etapes i proposar-los a la firma del director. 
5.-Participar en les reunions de l’equip directiu i aportar-hi la informació i 
responsabilitzar-se de l’execució dels acords presos referents a cada etapa. 
6.- Vetllar per l’elaboració de les adequacions curriculars necessàries per atendre la 
diversitat en els ritmes d’evolució i/o aprenentatge dels nostres alumnes.  

  7- Elaboració juntament amb l’Equip directiu dels documents propis de l’Escola: 
NOFC, PEC, PGA, MEMORIA 
 
 
EL LOGOPEDA. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.-Participar en l’elaboració i dur a terme el programa Educatiu General de 
Centre. 

 
-Elaborar els objectius generals de la programació anual. 
-Participar en l’elaboració de la memòria anual de centre. (Recull de la 

programació general de centre). 
-Participació en les reunions de claustre i sessions pedagògiques. 
-Exercir la coordinació i la  gestió de les comissions escolars que els 

siguin encomanades. (pràctiques, voluntaris, recursos tècnics, DINCAT, CRP 
Sarrià, ).   

-Col·laborar en la recerca, l’experimentació i el millorament continu dels 
processos d’ensenyament. 

-Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com 
a eina metodològica. 

-Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció amb els altres 
especialistes i tutors. 

-Establir relació amb Institucions, especialistes i altres professionals 
vinculats a la salut i/o trastorns del llenguatge i la comunicació que col·laboren 
en els processos d’escolarització i atenció global dels alumnes.  

-Actualitzar els coneixements de les tècniques i els recursos per el 
diagnòstic i el tractament dels problemes del llenguatge i la parla. 

-Impartir formació als professionals d’atenció directe de l’escola amb 
temes referits a la fisioteràpia i al tractament dels alumnes. 

-Elaborar, impartir i avaluar la programació educativa individual de 
llenguatge i comunicació d’acord amb les adaptacions curriculars pertinents 
adequades a cadascun dels alumnes. 

-Elaborar conjuntament amb l’equip docent: tutors/es, fisioterapeuta i 
infermer/a i treballador/a social  la programació individual dels alumnes. 
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-Cercar, seleccionar i proporcionar els recursos de comunicació 
alternativa i/o augmentativa , pròtesis de comunicació i/o dispositius de suport 
adequats a les necessitats individuals dels alumnes.  

-Efectuar amb el suport dels tutors i especialistes, el seguiment global i 
l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes. 

-Prevenir, detectar, identificar, diagnosticar, avaluar i proporcionar 
tractament i intervenció en alteracions de la veu, la parla, el llenguatge, la 
comunicació i la deglució. 

 
2.- Facilitar la relació amb les famílies dels alumnes, així com la participació 
escola/família. 

 
-Informar periòdicament a les famílies del procés d’aprenentatge i 

desenvolupament dels seus fills . 
-Contribuir a la cooperació i l’establiment de relacions fluides amb les 

famílies dels alumnes. Informar-los de tots aquells assumptes que afectin a la 
intervenció dels seus fills i establir objectius comuns. 

-Fomentar la participació família – escola. 
 

3.-Vetllar i tenir cura de l’espai, mobiliari i material. 
 

-Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la 
dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis. 

-Tenir cura del material, mobiliari i espais. Vetllar per la seva neteja i 
endreça. 
 
 
EL FISIOTERAPEUTA. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.- Participar en l’elaboració i dur a terme el Programa Educatiu General de 
Centre. 

 
-Elaborar els objectius generals de la programació anual. 
-Participar en l’elaboració de la memòria anual de centre. (Recull de la 

programació general de centre). 
-Participació en les reunions de claustre i sessions pedagògiques. 
-Exercir la coordinació gestió i seguiment de l’activitat de piscina. 
-Exercir la coordinació, gestió i  seguiment de les activitats escolars que 

els siguin encomanades. (sortides, colònies, casal). 
-Exercir la coordinació i la gestió de les comissions escolars que els 

siguin encomanades (pràctiques, voluntaris, recursos tècnics, DINCAT, CRP 
Sarrià, ).   

-Col·laborar en la recerca , l’experimentació i el millorament continu dels 
processos d’ensenyament. 
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-Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com 
a eina metodològica. 

-Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció amb els altres 
especialistes i tutors. 

-Establir relació amb les Institucions, especialistes i altres professionals 
vinculats a la salut i/o afectacions motrius que col·laboren en els processos 
d’escolarització i atenció global dels alumnes.  

-Impartir formació als professionals d’atenció directe de l’escola amb 
temes referits a la fisioteràpia i al tractament dels alumnes. 

 
2.-Realitzar la valoració motriu de les capacitats i/o habilitats motrius dels 
alumnes.  Elaborar la programació individual d’intervenció i/o rehabilitació dels 
alumnes adequada a les necessitats de cadascun. 
 

-Observació directa de l’alumne en diferents contextos. 
-Informació del diagnòstic mèdic. 
-Proposta d’intervenció terapèutic/educativa. 
-Avaluació del procés d’intervenció per la revisió d’objectius plantejats. 
-Realització d’informes de l’estat, procés i  tractament de l’alumne. 
-Elaborar conjuntament amb l’equip docent: tutors/es, logopeda,  

infermer/a  i treballador/a social la programació individual dels alumnes. 
-Definició dels objectius d’intervenció i tractament ( facilitació del 

moviment, control de la postura, coneixement de l’esquema corporal, etc). 
-Confecció de la programació individual específica per les seves 

necessitats individuals de cada alumne/a. 
-Coordinació de les activitats físic-esportives i de psicomotricitat 

conjuntament amb les tutories. 
-Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (confecció d’ortesis, 

caminadors, adaptacions a la cadira de rodes, etc). 
-Habilitació de l’entorn escolar (aules, mobiliari, accessos, material,..) 
-Reunions periòdiques de seguiment i coordinació amb l’equip de 

professionals de l’escola i/o professionals sanitaris de serveis externs al centre 
docent. 
  
 
3.- Facilitar la relació amb les famílies dels alumnes, així com la participació 
escola/família. 
 

-Informar periòdicament a les famílies del procés d’aprenentatge dels 
seus fills . 

-Contribuir a la cooperació i l’establiment de relacions fluides amb les 
famílies dels alumnes. Informar-los de tots aquells assumptes que afectin a la 
intervenció dels seus fills i establir objectius comuns. 

-Fomentar la participació família – escola. 
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4.-Vetllar i tenir cura de l’espai, mobiliari i material de fisioteràpia. 

 
-Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la 

dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis. 
-Tenir cura del material específic ,mobiliari i espais de rehabilitació . 

Vetllar per la seva neteja i endreça. 
 
 
EL PSICÒLEG. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.- Dissenyar, elaborar, executar i avaluar el Programa Educatiu del Centre. 

 
-Elaborar els objectius generals de la programació anual. 
-Participar en l’elaboració de la memòria anual de centre. (Recull de la 

programació general de centre). 
-Participar en les reunions de claustre i sessions de seguiment de casos. 
-Col·laborar en la recerca , l’experimentació i el millorament continu dels 

processos d’ensenyament. 
-Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com 

a eina metodològica. 
-Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció amb els tutors. 
-Establir relació amb les Institucions que col·laboren en els processos 

d’escolarització i atenció educativa dels alumnes. (escolaritat compartida, EAP). 
 

2.- Elaborar, impartir i avaluar la programació educativa i terapèutica individual 
d’acord al Pla Individualitzat (PI) de cada alumne. 

 
-Detectar les necessitats educatives i terapèutiques dels alumnes. 
-Cercar els recursos educatius i terapèutics adequats a les necessitats 

individuals dels alumnes.  
-Elaborar conjuntament amb l’equip docent, la programació educativa i 

terapèutica individual dels alumnes. 
-Efectuar el seguiment global i l’avaluació dels processos d’aprenentatge i 

terapèutics dels alumnes. 
 
3.- Realitzar teràpies individuals i grupals als alumnes. 

 
-Identificar les necessitats emocionals i psicosocials dels alumnes. 
-Portar a terme el programa terapèutic individual i grupal en sessions 

terapèutiques. 
-Abordar situacions problemàtiques a nivell individual i grupal (problemes 

emocionals, dificultats de socialització, dificultats en la resolució de conflictes, 
dificultats d’aprenentatge,...). 
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-Proporcionar eines i estratègies per al desenvolupament integral, presa de 
decisions i qualitat de vida de l’alumne.  
 
4.- Assessorar i orientar en la intervenció educativa de l’equip docent del 
centre. 

 
-Realitzar reunions de seguiment dels alumnes. 
-Observar directament la dinàmica relacional i patrons de comportament a 

l’aula. 
-Assessorar i orientar en estratègies i recursos a l’equip docent per tal que 

aquests puguin desenvolupar més eficaçment la seva tasca educativa. 
 
 

5.- Realitzar coordinacions amb els equips i serveis educatius: escoles 
ordinàries, Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i Centre de 
Recursos Educatius  per Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la 
Conducta (CRETDIC); sanitaris: Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP) i Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ); i socials i 
comunitaris: Centre de Serveis Socials (CSS), Equips d’Atenció a la Infància a 
l’Adolescència (EAIA), Centres Oberts, Espais Familiars, ... per garantir la 
continuïtat assistencial. 

 
-Establir ponts de comunicació àgils entre els agents que atenen l’alumne i 

la seva família mitjançant trucades telefòniques, correu electrònic i reunions 
presencials. 

-Conèixer la situació de cada alumne i la seva família: entorn familiar, 
educatiu, social i cultural,  mèdic, etc. 

-Assistir a reunions periòdiques de seguiment de l’alumne i revisió del PI 
amb les escoles ordinàries i els EAPs de referència. 

-Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció amb altres agents 
implicats. 

  
6.- Atendre i acompanyar a les famílies en el desenvolupament integral i 
aprenentatge dels seus fills/filles. 

 
-Establir relació i comunicació periòdica amb les famílies dels alumnes 

mitjançant reunions de seguiment educatiu i terapèutic de l’alumne, contacte 
telefònic i correu electrònic. 

-Informar, assessorar i orientar a les famílies en tots aquells aspectes que 
afectin al procés educatiu i terapèutic dels seus fills/es. 

-Detectar i valorar les seves necessitats i prioritzar els objectius que 
s’abordaran conjuntament i que es recolliran en un pla de treball. 

-Facilitar elements a les famílies que promoguin i enforteixin les seves 
capacitats parentals i educatives. 

-Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament personal 
dels alumnes en els aspectes cognitius, afectiu, psicomotor, social i moral. 
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ELS TUTORS/ES. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.-Participar en l’elaboració i dur a terme el Programa Educatiu General de 
Centre. 

 
-Elaborar els objectius generals de la programació anual. 
-Participar en l’elaboració de la memòria anual de centre. (Recull de la 

programació general de centre). 
-Participació en les reunions de claustre i sessions pedagògiques. 
-Exercir la coordinació, gestió i  seguiment de les activitats escolars que 

els siguin encomanades. (piscina, sortides, colònies, ludoteca, extraescolars, 
casal). 

-Exercir la coordinació i la  gestió de les comissions escolars que els 
siguin encomanades. (pràctiques, voluntaris, recursos tècnics, DINCAT, CRP 
Sarrià, ).   

-Col·laborar en la recerca , l’experimentació i el millorament continu dels 
processos d’ensenyament. 

-Conèixer i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, com 
a eina metodològica. 

-Contribuir a desenvolupar línies comunes d’acció amb els altres tutors. 
-Establir relació amb les Institucions que col·laboren en els processos 

d’escolarització i atenció educativa dels alumnes. (escolaritat compartida, EAP). 
  
 

2.- Elaborar, impartir i avaluar la programació educativa individual d’acord amb 
les adaptacions curriculars pertinents adequades a cadascun dels alumnes. 

 
-Cercar els recursos educatives adequats a les necessitats individuals 

dels alumnes.  
-Elaborar conjuntament amb l’equip docent: logopeda fisioterapeuta, i 

infermer/a i treballador/a social la programació individual dels alumnes. 
-Efectuar amb el suport dels especialistes, el seguiment global i 

l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes. 
-Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds 

participatives, la inserció en l’entorn social i natural i  l’educació en valors 
complementant la tasca realitzada en el marc de les competències curriculars. 

-Afavorir en els alumnes l’autoestima personal i ajudar-los a superar les 
dificultats que es puguin trobar.  
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3.- Exercir la tutoria dels alumnes del grup/classe. 
 

-Conèixer la situació de cada alumne: nivell d’aprenentatge, entorn 
familiar , social i cultural, mèdic.  

-Contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 
personal dels alumnes en els aspectes Intel·lectual, afectiu, psicomotor, social i 
moral 

-Reunions periòdiques de seguiment. 
-Control de les absències a l’escola. 

 
 

4.-Facilitar la relació amb les famílies dels alumnes, així com la participació 
escola/família. 

 
-Informar periòdicament a les famílies del procés d’aprenentatge dels 

seus fills. 
-Informar a les famílies dels possibles incidents durant la jornada 

escolar. 
-Contribuir a la cooperació i l’establiment de relacions fluides amb les 

famílies dels alumnes. Informar-los de tots aquells assumptes que afectin 
l’educació dels seus fills i establir objectius comuns. 

-Fomentar la participació família – escola. 
 

 
ELS EDUCADORS/ES. FUNCIONS I TASQUES 
 
1.-Execució del Programa Educatiu General de Centre. 
 

-Dur a terme  les activitats relacionades amb la programació general de 
centre: piscina, sortides, colònies i activitats de grup/classe. 

-Participació en diferents comissions referents a la organització 
d’activitats: projecte de curs, colònies, sortides, decoració... 

- Col·laborar en l’elaboració de materials, seguint les indicacions del 
tutor. 

 
2.-Execució del PEI, Programa educatiu individual dels alumnes. 

 
-Executar les activitats del PEI dels alumnes del seu grup sota les 

indicacions de la persona referent.  
 

3.-Execució de  totes les accions per una correcta cura personal i higiene dels 
alumnes de l’escola segons les indicacions del personal de referència: 
Alimentació, higiene, mobilitat, autonomia segons els protocols establerts i 
medicació.  
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Higiene 

-Realitzar la higiene personal dels alumnes.  
-Preparar els estris que cada alumne necessita durant el dia. 
-Realitzar un registre diari de les accions d’higiene i cura personal. 

 
Mobilitat 

-Afavorir l’autonomia dels alumnes en l’àmbit escolar. 
-Preparar els estris que cada alumne necessita durant el dia. 
-Recollir als alumnes del transport i acompanyar-los a les aules. 

 
Alimentació 

-Preparar els estris que cada alumne necessita durant el dia. 
-Donar de menjar i/o el suport necessari als alumnes a l’hora del 

menjador segons les indicacions de la persona referent. 
 
Medicació 

-Administrar la medicació als alumnes segons indicacions de la persona 
de referència. 

 
4.-Mantenir l’ordre en les aules i en l’entorn educatiu 

 
-Tenir cura del material que es fa servir a les aules i/o sales de canvis 

(tovalloles, paper, cobertors, sabó...) 
-Tenir cura en l’ordre dels espais de l’escola en l ’inici i final de l’activitat. 

 
 

2.2-CAPÍTOL SEGON 

 
 

-ÒRGANS  COL·LEGIATS DE GOVERN 
 
EL CONSELL ESCOLAR 
 
El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la 
Comunitat Educativa del Centre, i exerceix les seves funcions en el respecte 
als drets dels alumnes i llurs pares, professors i especialistes, personal 
d’administració i serveis i Institució Titular.    
La composició del Consell Escolar és la següent: 
 
a) El Director del Centre, que el presideix. 
b) Tres representants de la Institució Titular del Centre, designat per la mateixa 
Institució. 
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c) Quatre representants del Claustre, elegits pel mateix en votació secreta i 
directa, en la forma que s’indicarà més endavant. 
d) Quatre representants dels pares d’alumnes: tres elegits en votació secreta i 
directa pels pares dels alumnes del Centre i un designat per l’Espai de 
Famílies. 
 e) Un representant del personal d’atenció educativa complementària, elegit en 
votació secreta i directa. 
 
 
 
A les deliberacions del Consell escolar podran assistir, amb veu però sense vot, 
els altres òrgans unipersonals del Centre quan s’hagin de tractar temes de la 
seva competència, o altres professionals quan els assumptes a tractar així ho 
aconsellin.  
 
Nomenament i funcions del secretari del Consell escolar. 
 
El secretari serà nomenat entre els membres del Consell Escolar per un 
període de dos anys renovables. Correspon al secretari del Consell escolar 
aixecar les actes de les reunions, així com estendre les certificacions i els 
documents oficials del Consell escolar del Centre, amb el vist i plau del director 
del Centre. Així mateix correspon al secretari custodiar el llibre el qual ha de  
 
contenir les actes de les reunions del Consell Escolar amb la signatura del 
secretari i el vist i plau del President del Consell. 
 
El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el 
govern del centre. 
 
Les funcions del Consell Escolar són les següents: 
 
a) Intervenir en el procés de designació i cessament del Director/a del Centre. 
b) Garantir el compliment de les normes generals d’admissió dels alumnes. 
c) Intervenir en la resolució dels assumptes plantejats en matèria de disciplina 
d’alumnes, sempre que es considerin de caràcter greu a criteri de l’Equip 
Directiu, segons el que s’estableix en el capítol corresponent als alumnes. 
d) Aprovar a proposta de la Titular, el pressupost anual pel que fa als fons 
provinents de l’Administració i a les quantitats autoritzades, la rendició de 
comptes i les directrius per a la programació i el desenvolupament de les 
activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars. 
e) Donar el vist i plau la Programació General del Centre que l’Equip Directiu 
elaborarà cada any. 
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f) Aprovar, a proposta del titular del Centre, les percepcions econòmiques de 
les famílies dels alumnes per al desenvolupament de les activitats educatives 
complementàries i, quan calgui, sol·licitar-ne l’autorització de l’Administració 
Educativa a través del Titular del Centre. 
g) Aprovar, a proposta del Titular del Centre, les percepcions econòmiques de 
les famílies d’Alumnes corresponents a les activitats extraescolars i als serveis 
escolars. 
h) Aprovar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, 
esportives, recreatives, visites, viatges i colònies d’estiu, com també les 
relacions amb altres Centres, a proposta de l’Equip Directiu del Centre. 
i) Supervisar la marxa general del Centre en els aspectes administratius i 
docents. 
 
Les reunions del Consell Escolar seguiran aquestes normes de funcionament: 
 
a) El Director/a convoca i presideix les reunions del Consell, i designa el 
secretari/a d’actes. 
b) El president prepararà i farà distribuir la convocatòria amb l’ordre del dia de 
la reunió i la documentació oportuna almenys amb 10 dies d’antelació. 
c) El Consell Escolar restarà constituït quan hi participin la meitat més un dels 
seus membres amb dret a vot. 
d) El president del Consell podrà invitar a altres membres de l’Equip Directiu a 
participar en les reunions quan s’hagin de tractar temes de la seva 
competència. 
e) El Consell Escolar estudiarà els diversos temes de l’ordre del dia amb l’ajuda 
de la documentació oportunament preparada pel Titular, el Director del Centre i 
l’Equip Directiu, segons el tema de què es tracti. 
f) El Consell tendirà a adoptar les decisions per consens a través del diàleg i el 
contrast de criteris. Quan s’escaigui, els acords es prendran per majoria 
absoluta de tots els seus membres. Les votacions seran secretes.  
g) Si un membre del Consell proposa de tractar algun tema no inclòs en l’ordre 
del dia de la reunió, caldrà l’acceptació de dos terços dels assistents a la 
reunió. 
h) En la primera reunió del curs escolar l’Equip Directiu del Centre sotmetrà al 
vist i plau del Consell la Programació General del Centre (pla anual). 
i) El Secretari del Consell redactarà l’acta de la reunió i en dipositarà còpia en 
la secretaria del Centre. 
j) Si no és membre del Consell, el titular del Centre podrà participar 
habitualment en les reunions, però no intervindrà en les votacions. 
 
El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici de les activitats lectives 
del curs escolar i al final del curs. 
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En sessió extraordinària, el Consell es reunirà sempre que el seu president ho 
consideri oportú, i també a proposta de la Institució Titular del Centre o de la 
majoria absoluta dels membres del Consell.      
 
Per a l’elecció o designació dels membres del Consell Escolar i la posterior 
constitució d’aquest Òrgan Col·legiat representatiu de la Comunitat Educativa, 
se seguiran les normes de procediment establertes pel Titular del Centre, en el 
respecte a la normativa publicada pel Departament d’Educació. 
 
La condició de membre electe del Consell Escolar del Centre s’adquireix per 
quatre anys i es renovarà cada dos anys per meitats, d’acord amb el 
procediment que el Departament d’Educació estableixi i sense perjudici que es 
cobreixin les vacants produïdes durant aquest període. 
La vacant produïda per baixa d’un representant dels professors, dels 
representants de les famílies dels alumnes, o del personal d’Administració i 
Serveis serà coberta per la persona que, en les eleccions respectives, hagi 
tingut més vots després de les que ja siguin membres del Consell. 
Quan un assumpte de la competència del Consell s’hagi de tractar amb el 
caràcter d’urgència i no hi hagi possibilitat de convocar la reunió, l’Equip 
Directiu assumirà el tema i prendrà la decisió oportuna. En la primera reunió el 
president informarà al Consell Escolar i sotmetrà a la ratificació del Consell la 
decisió adoptada. 
 
 
EL  CLAUSTRE  
 
El Claustre és l’Òrgan de Govern col·legiat format per la totalitat dels professors 
i especialistes que imparteixen docència en el centre. El Director del Centre 
presideix el Claustre de professors. 
 
Les funcions del Claustre són les següents: 
 
a) Aprovar el projecte curricular, a proposta de l’Equip Directiu del Centre. 
b) Rebre informació sobre la programació de l’acció docent realitzada per 
l’equip de professors i els especialistes, i vetllar per la coherència i la continuïtat 
dels continguts de les diverses àrees d’aprenentatge. 
c) Aprovar els criteris d’avaluació i els criteris de promoció dels alumnes al llarg 
del procés educatiu impartit en el Centre, a proposta de l’Equip Directiu. 
d) Proposar a l’Equip Directiu del Centre iniciatives en l’àmbit de 
l’experimentació pedagògica i impulsar-ne la realització. 
e) Estudiar temes de formació permanent i d’actualització pedagògica i 
didàctica. 
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f) Col·laborar en l’avaluació del Centre realitzada per l’Equip Directiu i analitzar i 
valorar-ne els resultats. 
g) Elegir els representants del Claustre en al Consell Escolar del Centre. 
h) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre. 
i) Intervenir en el procés d’aprovació de les decisions sobre l’estructura 
organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.  
 
Les sessions plenàries del Claustre seguiran les normes de funcionament que 
s’indiquen a continuació: 
 
a) El president del Claustre convocarà i presidirà les reunions i designarà el 
Secretari/a. La convocatòria la farà amb una setmana d’anticipació a la data de 
la reunió, i hi adjuntarà l’ordre del dia. 
b) El Claustre restarà vàlidament constituït quan hi participin dos terços dels 
seus membres. 
c) El president del Claustre podrà invitar experts en temes educatius a 
participar en les reunions en qualitat d’assessors. 
d) El Claustre tendirà a prendre les decisions per consens. Quan s’escaigui, els 
acords es prendran per majoria absoluta dels seus membres, i les votacions 
seran secretes. En cas d’empat, el vot del president serà decisiu. En les 
eleccions dels representants per al Consell Escolar bastarà la majoria simple. 
e) Les reunions seguiran l’ordre del dia, i si un professor/a proposés de tractar 
altres temes de la competència del Claustre seria necessària l’acceptació de 
dues terceres parts dels assistents. 
f) El Secretari/a del Claustre aixecarà actes de la reunions, que hauran de ser 
aprovades en la reunió de final de trimestre i tindran el vist i plau del 
president/a. 
El Claustre es reunirà un cop cada trimestre i sempre que el Director del Centre 
ho consideri oportú i quan ho sol·liciti una tercera part dels seus membres, sent  
l’assistència a les reunions obligatòria per tot el Claustre. Una de les reunions 
tindrà lloc a l’inici del curs i una altra al final del curs. 
 
L’EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE 
 
L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a 
l’acció educativa que es realitza en el Centre, organitzant, dirigint i coordinant 
l’acció educativa. Està format pel Titular, el Director/a, el sotsdirector/a i el/la 
Cap d’Estudis del Centre. Sens prejudici que el titular pugui delegar en la resta 
d’òrgans unipersonals la gestió ordinària del centre. 
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-ÒRGANS  COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ 
 
COMISSIONS 
 
1- Comunicació/SAAC   
2- Audiovisuals - informàtica 
3- Fotografies – noticies web  
4- Pràctiques 
5- Infermeria. 
6- Escolaritat compartida.  
7- Menjador i esbarjo 
8-  Colònies 
9- Material 
10- ONCE 
11- Projecte d’escola  
12- Activitats compartides amb altres centres 
 
ANNEX1 Organització i funcionament intern 

  

2.3- CAPÍTOL TERCER 
 

-CÀRRECS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
 

Gerència  
Les funcions del Gerent són les següents: 

 Resp.de la Gestió Econòmica de l’entitat 

 Resp. Captació de Fons 
 Resp. Direcció Estratègica 

 Representació de l’entitat 

 Direcció de l’Àrea de RRHH 
 Innovació i Qualitat 

 

Administració 
Les funcions d’administració són les següents: 

 Responsable de la facturació interna i externa. 

 Responsable de les tramitacions d’ajudes i subvencions ordinàries.. 

 Responsable de la correcta execució de les altres i baixes de RRH i dels 
tràmits ordinaris relacionats amb RRHH. 

 Responsable de la caixeta. 

 Suport administratiu als serveis de l’entitat. 
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 Responsable de la documentació general de l’entitat. 

 Atenció Telefònica 

 
 
 
 

3- TÍTOL SEGON 
 

 

3.1- CAPÍTOL PRIMER 

 

-ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA ESCOLAR 
 
La programació de l’acció educativa de l’Escola s’inspira en el model definit en 
el document que defineix el Caràcter Propi, que esdevé així el criteri bàsic 
d’actuació de tots els sectors d’activitat del Centre, i dóna coherència i 
continuïtat al treball realitzat pel conjunt de la Comunitat Educativa. 
El Centre gaudeix d’autonomia en l’àmbit pedagògic i d’organització, en el 
respecte al que estableixen les disposicions legals vigents. 
El tutor/a de curs és, juntament amb els educadors i especialistes són els 
responsables de vetllar per l’aplicació del projecte curricular en l’acció docent i  
educativa adreçada a un grup d’alumnes, i té la missió d’atendre a la formació 
integral de cada un d’ells i seguir dia a dia el seu procés d’aprenentatge i 
maduració personal, ajudant als alumnes i a les seves famílies a prendre 
decisions en vista a les opcions posteriors a l’etapa educativa. 
 El tutor/a i educador/a de curs és nomenat pel Director del Centre, per a un 
període d’un any renovable. 
 
RECINTE ESCOLAR, EQUIPAMENT,  SEGURETAT I SALUBRITAT 
 
Es vetllarà per mantenir en les millors condicions les instal·lacions i  oferir a 
l’alumnat l’equipament més adequat. 
 
Es mantindrà actualitzat el pla d’emergència del  centre, es garantiran unes 
condicions saludables al recinte escolar, fomentant el hàbits de vida saludables 
en l’alumnat . 
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-Documents de gestió 
El Patronat de la Fundació, juntament amb el gerent del centre, i  la persona 
encarregada de l’administració vetllaran perquè  la documentació de gestió del 
centre es porti amb rigor i transparència. 
 
 -Comunicació amb les famílies 
La comunicació entre professionals i famílies es durà a terme sempre amb el 
tutor corresponent i serà principalment per via d’agenda escolar o via telefònica 
des de l’escola, concertant reunions, i si es creu convenient per correu 
electrònic, mai des del telèfon personal o via WhatsApp. 
 

ANNEX 2 Qüestions organitzatives. 
ANNEX 3 Pla emergència 

 

-SERVEIS QUE OFEREIX L’ESCOLA  
 

-Transport escolar 
El Consorci d’Educació de Barcelona  per cobrir les necessitats de l’escola 
posa a la seva disposició un transport adaptat a tots els alumnes i els deixa en 
un punt de trobada. 
El Centre disposa també d’un transport propi per a les sortides que realitzin els 
alumnes (colònies, piscina, sortides escolars, etc.) 
 

-Menjador 
El Centre ofereix servei de menjador per a tots els alumnes amb cuina pròpia 
tenint en compte en els menús les especificitats de cadascú. 
 
 

3.2- CAPÍTOL SEGON 
 
-L’ACCIÓ DOCENT DEL CLAUSTRE 
 
El personal que imparteix la docència en el Centre forma l’Equip Docent, amb 
la finalitat d’assegurar la coherència i complementarietat en l’acció docent duta 
a terme amb els alumnes. 
La funció més important de l’Equip Docent és responsabilitzar-se conjuntament 
i coordinada, de realitzar les tasques educatives programades pels alumnes. 
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LÍNIA METODOLÒGICA 
 
En el nostre projecte educatiu de centre detallem quina és la metodologia 
emprada i que ens defineix. Volem fer èmfasi en les NOFC dels aspectes que 
tenim en compte a l’hora de treballar amb els alumnes 
 

 Observació i escolta per a la detecció de les necessitats i recursos tant 
de l’alumne/a com de la família per tal d’elaborar un pla de treball que 
atengui i doni resposta a les individualitats de cada cas . 

 
 Generar espais facilitadors on els alumnes puguin sentir-se escoltats, 

entesos i considerats en la seva pròpia presa de decisions. Fomentant la 
participació activa d’aquests en el seu propi procés de desenvolupament 
personal i aprenentatge. 
 

 Observació i anàlisi de la dinàmica i funcionament del nucli familiar amb 
l’objectiu de comprendre l’estil de relació de cada alumne/a en els 
diferents àmbits d’intervenció (escola especial, escola ordinària, domicili i 
activitats extraescolars). 

 
 Treball i intervenció amb les famílies i tutors de l’alumne/a per tal 

d’afavorir i millorar la comunicació i relació de l’infant amb l’altre i 
l’entorn. 

 
 Revisió, avaluació i acord de les intervencions de l’equip educatiu i 

especialistes en espais de construcció de casos, formació continuada i 
supervisió. 

 
 Treball en equip. Implicació i participació de tots els agents que envolten 

l’alumne/a (educadors, professors, especialistes, monitors i altres).  
 

 Coordinació i treball en xarxa amb els serveis sanitaris (CSMIJ, CDIAP, 
Hospitals Infantils) i recursos socioeducatius (Centres Cívics, 
Fundacions, Associacions per al lleure) per tal de millorar i orientar la 
intervenció amb l’alumne/a. 

 
Gestió de conflictes 

- Conèixer el marc normatiu del centre per part de tots els professionals 
(l’ús dels espais, els temps de durada de les activitats, les formes 
d’implementar la normativa...). 
 

- Programes preventius per afavorir la cohesió de grup i la convivència ( 
formació, reunions de seguiment). 
 

- Mesures preventives que identifiquin el clima tens que acabi 
desembocant en un conflicte o conducta disruptiva. 
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- Sempre s’intervé davant d’una conducta disruptiva al centre i es valora 

quin és el moment més adequat per intervenir amb l’alumne (una vegada 
s’ha anat asserenant l’alumne en qüestió, immediatament que es 
produeixi la conducta disruptiva o el conflicte, a posteriori i en espai de 
tutories individuals…). 
 

- La intervenció ha de seguir els principis d’inclusió educativa, fomentant 
estratègies de treball pedagògic i psicosocial per promoure la 
participació positiva dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge i 
inclusió social. En tot moment es dona protagonisme i s’apodera a 
l’alumne/a per a què pugui participar i valori les oportunitats per escollir i 
viure una vida significativa, satisfactòria i amb propòsit, sent un membre 
valuós que respecta i és respectat per la comunitat. 
 

- Oferir als alumnes espais lliures de demandes on promoure la iniciativa, 
reforçar les fortaleses i afrontar les vulnerabilitats. En un marc de 
confiança i seguretat, es creen espais que facilitin la reflexió i el diàleg, 
on els alumnes puguin compartir amb el referent educatiu i/o terapèutic 
tots aquells aspectes que els genera angoixa o patiment. En aquest 
entorn es facilita l’enteniment i consciència d’aquest malestar en 
l’alumne i es busca, conjuntament, les eines i estratègies més adients 
per fer front a aquestes dificultats de maneig emocional i conductual. 
 

- La reflexió de l’equip professional sobre el que es fa i en la forma en què 
es fa, per poder aprendre de la pràctica diària. Es reconstrueix l’escena 
de conflicte, s’analitza i es reflexiona amb tots els professionals, tant si 
han intervingut (directe o indirectament) com si no per tal d’entendre els 
fets, revisar les actuacions dels professionals i cercar formes 
consensuades d’intervenció que permetin millorar futures intervencions. 
A l’espai de seguiment de casos es reinterpreta la seqüència dels fets i 
s’elaboren conclusions que ens permetin intervenir millorant la nostra 
praxi. 
 
 Mesures de contenció 

- Es prioritza la contenció verbal-emocional. 

- Seguir un ordre jeràrquic d’intervenció: protegir als alumnes (tant 
l’alumne/a que genera la situació conflictiva, com altres alumnes que 
comparteixen l’espai), prendre mesures d’autoprotecció (tenir cura del 
material, claus, abordar la situació amb seguretat i serenitat, afavorir 
l’escolta, mantenir distància prudencial envers l’alumne/es...) i protegir el 
mobiliari (sempre que la situació ho permeti). Respectar el fil de la 
intervenció del professional que es al càrrec de la situació i evitar 
duplicar intervencions que poden confondre més a l’alumne/a. 
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- Utilitzarem l’espai físic i la normativa de l’espai com a facilitador de la 
contenció. 

- Contenció física només en casos de risc per a la integritat física de 
l’alumne/a, d’altres alumnes i en darrera instància com a mesura 
d’autoprotecció ( excepcionalment i en casos d’extrema gravetat) i amb 
l’objectiu d’establir un diàleg tònic-emocional que afavoreixi la reducció 
de la tensió i excitació de l’alumne/a). Aquesta intervenció s’ha de donar 
a conèixer a la família, requerint la seva participació, si es creu oportú. 

-  La conducta disruptiva pot ser complementada per l’adult afegint tensió i 
carregant “excitatoriament” el moment comunicacional. Segons sigui la 
situació i tipus de comportament disruptiu, el professional (“adult”) pot 
optar per evitar respondre (i per tant no complementar) la conducta que 
es desitja extingir; o bé donar una ordre clara, contundent, concisa i amb 
un to adequat  per contenir verbalment i orientar la conducta de 
l’alumne/a cap a l’activitat desitjable. 
 

-  Adequar les intervencions tenint present les característiques, 
personalitat i situació particular de cada alumne/a. 
          

- Incorporar a la família com a part integrant de la xarxa de suport de 
l’alumne/a. La cultura i el coneixement de la família sobre el seu fill/a 
s’incorpora com a informació valuosa al pla d’intervenció individual sobre 
les seves dificultats. De la mateixa manera que l’alumne/a, la família 
també participa en l’enteniment i comprensió de les dificultats 
emocionals i de conducta d’aquest i en la xarxa de suports naturals i/o 
d’enllaç amb la comunitat. 

AIS 

Donades les característiques conductuals dels alumnes de l’AIS es prendran unes 
mesures concretes per a la gestió de resolució de conflictes i/o agressions.  
A l’aula s’ha de preservar el material, els companys, professionals i treballs, Si no 
s’està complint el mestre ho assenyalarà i donarà la opció de corregir l’actitud.  
 
En cas d’agressió lleu: s’exigirà la reparació de l’acte. Els incidents lleus suposen: 
insults, confrontacions, faltes de respecte... 
En cas d’agressió greu: 
Gestió dels conflictes a través d’un registre de faltes greus individual per alumne/a. Els 
incidents greus suposen agressió, violència, escapisme ...  
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El tutor és qui farà aquest full d’incidència ja que és el referent de l’alumne/a. Tot i que 
el conflicte no hagi estat directament amb el tutor/a.   
S’informarà a la família per via telefònica de l’incident. 
En cas que l’alumne mostri una actitud disruptiva constant, no reconduible al llarg del 
dia. Com a màxim al migdia es trucarà a la família per a que el vinguin a recollir. 
Si l’estat de l’alumne/a requereix assistència mèdica s’informarà simultàniament a la 
família i els serveis d’urgència. 

L’acumulació de 3 faltes greus suposarà una expulsió de l’escola durant el temps que 
s’acordi segons els incidents 

 

3.3- CAPÍTOL TERCER 
 

- CONVIVÈNCIA AL CENTRE  
 

Un dels pilars de La Fundació és transmetre a totes les persones 
vinculades, els valors bàsics d’una societat democràtica basada en els drets 
humans: respecte envers els altres i un mateix, el sentit de la llibertat lligat a 
la responsabilitat i la solidaritat. 
El nostre Projecte Educatiu, del qual el Projecte de Convivència en forma 
part, es basa en  la pedagogia de l’estimació i el respecte i és en aquest 
sentit que es convida a tota la comunitat educativa a establir una 
comunicació fluïda, sincera i discreta que ajudi a tots els agents implicats, 
això és alumnat, famílies, tots els professionals  de l’escola i totes aquelles 
persones vinculades a ella però alhora externs,  a ajudar-se entre tots a ser 
millors persones i actius en pro d’un món millor. En aquest sentit es 
considera que el Projecte de Convivència ha de tenir la màxima difusió 
entre tots els membres que formen la comunitat educativa i ha d’estar obert 
a tots ells. Alhora, és important que tothom qui estigui relacionat en la 
formació dels infants i joves conegui les activitats que es realitzen al nostre 
centre educatiu, per tal de treballar en el mateix sentit i reforçar des de 
l’escola i la família l’aprenentatge dels alumnes, la maduresa de la seva 
personalitat així com afavorir la detecció de qualsevol conflicte per tal de 
resoldre’l .  
 

- Els professionals participaran i donaran suport en festes, celebracions, 

sortides i activitats d’escola. 

- Afavorirem un bon ambient a l’escola. 
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- Es respectaran les diferents opinions o maneres d’actuar davant 

situacions, esdeveniments, imprevistos, etc. 

- Mostrarem empatia entre els diferents professionals en situacions de 

conflicte. 

- La comunitat escolar s’implicarà en la cura i manteniment de les 

instal·lacions del centre. 

- Tot l’equip respectarà les decisions i propostes que es facin des de les 

diferents coordinacions. 

- Donarem suport a altres membres de l’equip o altres aules en el cas que 

ja haguem acabat la nostra tasca. Intentarem ser flexibles i curosos en 

donar suport a altres aules o activitats en la mesura que veiem que 

van justos de temps o requereixen de suport. 

 
3.4- CAPÍTOL QUART 
 

- TRANSPORT ESCOLAR 
 

L’escola disposa d’un transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda i 
necessitats especials a causa de: 
- L’especificitat del propi Centre. 
- Les característiques de l’alumnat. 
- Dispersió dels domicilis dels alumnes. 

Aquest transport és a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona.  És un 
transport amb punts de trobada, que cobreix específicament el servei 
escolar.  
També disposa d’un transport propi per a les sortides i activitats dels 
alumnes, (colònies,  piscina, sortides escolars, etc.).  

 
 
 
 

4- TÍTOL TERCER 
 

COMPONENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
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4.1- CAPÍTOL PRIMER 
 
ELS ALUMNES 
 
En el procés d’admissió d’alumnes el Titular del Centre tindrà en compte el dret 
preferent de les famílies a escollir l’escola que desitgen per a llur fill i actuarà 
d’acord amb els criteris establerts en la normativa vigent. 
El Titular donarà la informació adequada a les famílies interessades per tal que 
coneguin en grau suficient el Caràcter Propi del Centre, de tal manera que el  
fet de sol·licitar plaça per a llurs fills serà expressió del desig que aquests rebin 
formació conforme al Caràcter Propi del Centre. 
 
Quan  el Centre no pugui admetre tots els alumnes que hi sol·licitin plaça, el 
Titular s’atendrà a la normativa publicada per govern de la Generalitat al llarg 
de tot el procés d’inscripció i matriculació dels alumnes en les etapes 
concertades.  
Un cop formalitzades les matrícules, el Titular del Centre en donarà la 
informació oportuna al Consell Escolar en la primera reunió del curs.  
 
Prèviament a la matriculació dels alumnes amb necessitats educatives 
especials derivades de trastorns de conducta, de discapacitats psíquiques, 
neurològiques, motrius o sensorials, els Equips d’Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica (EAP) realitzaran un dictamen d’escolarització de caràcter 
personal.  
 
Drets dels alumnes 
 
1. Els alumnes tenen dret a rebre una formació que els permeti aconseguir el 
ple desenvolupament de la seva personalitat d’acord amb el model educatiu 
propi de l’Escola.  
2. Els alumnes tenen dret a una valoració objectiva del seu rendiment escolar, 
per la qual cosa els professors respectius els informaran del criteris d’avaluació 
i de les proves a que seran sotmesos, d’acord amb els objectius i continguts 
d’ensenyament establerts en el projecte curricular. Igualment els alumnes o bé 
els seus pares o tutors, tenen dret a sol·licitar aclariments per part dels   
 
 
professors respecte als resultats de les avaluacions i a les decisions relatives a 
la promoció d’un cicle al següent, i a presentar les reclamacions pertinents.  
Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en la inadequació de les 
proves proposades o bé en l’aplicació incorrecta dels criteris i procediments 
d’avaluació establerts en la normativa vigent i en el projecte curricular de 
l’etapa que correspongui. 
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3. Els alumnes tenen dret que se’ls respectin les seves conviccions religioses, 
morals i ideològiques, i la seva intimitat en relació amb aquelles creences i 
conviccions. L’exercici d’aquest dret es garanteix mitjançant la informació 
prèvia i completa sobre el Caràcter Propi del Centre i el respecte a les diferents 
creences en la formació impartida en el Centre. 
4. Els alumnes tenen dret al respecte a la seva integritat física i de la seva 
dignitat personal, com també a portar a terme la seva activitat acadèmica en 
condicions de seguretat i higiene adequades i en un ambient de convivència 
que afavoreixi el respecte entre els companys. 
Igualment els alumnes tenen dret a la reserva d’aquella informació relativa a les 
seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les 
necessitats de informació de l’Administració Educativa i els seus serveis, de 
conformitat amb l’ordenament jurídic i sens perjudici de l’obligació de comunicar 
a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que pugin implicar 
maltractaments per a l’alumne o qualsevol altre incompliment dels deures 
establerts per les lleis de protecció del menor.          
5. Els alumnes tenen dret, sempre que els sigui possible, a participar en el 
funcionament i la vida del Centre. 
 6. Els alumnes tenen dret a gaudir d’una orientació escolar i professional que 
asseguri la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, els seus 
coneixements i les seves capacitats. El servei de tutoria escolar constitueix un 
instrument obligatori d’aquest dret, i el Centre tindrà cura de l’orientació escolar  
dels alumnes amb dificultats físiques o psíquiques amb mancances socials i 
culturals. 
7. Els alumnes tenen dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles 
mancances de tipus familiar, econòmic i socio-cultural, i a la protecció social en 
supòsits d’infortuni familiar o d’accident, amb la finalitat  de crear les condicions 
adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 
L’Administració Educativa garantirà l’exercici d’aquest dret mitjançant els ajuts 
necessaris.       
 
Els drets dels alumnes obliguen els altres membres de la Comunitat educativa, 
que hauran de respectar-los. Les accions que es produeixen dins l’àmbit del 
Centre que suposin una transgressió dels drets dels alumnes poden ser 
denunciats per aquest o els seus representants legals davant el Director/a del 
Centre i, quan s’escaigui, davant el Consell Escolar. 
 
Amb l’audiència prèvia dels interessats i la consulta, si s’escau, al Consell 
Escolar, el Director/a adoptarà les mesures adequades d’acord amb la 
normativa vigent. 
Les denúncies també podran ser presentades davant la Delegació Territorial 
del Departament d’Educació. Les resolucions corresponents podran ser objecte 
de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables. 
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Deures dels alumnes 
 
Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i deures i de les 
llibertats dels membres de la Comunitat Educativa, i, en particular, l’exercici de 
les atribucions pròpies dels educadors i de la direcció del Centre. 
 
El respecte a les normes de convivència dins el Centre, com a deure bàsic dels 
alumnes, s’estén a les obligacions següents: 
a) Adoptar un comportament que s’adigui amb el model educatiu de l’escola, tal 
com està definit en el Caràcter Propi del Centre. 
b) Complir les NOFC en tot allò que els correspongui. 
c) Complir les decisions dels Òrgans unipersonals i col·legiats del Centre. 
d) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals, 
ideològiques, com també la dignitat, la integritat, i la intimitat de tots els 
membres de la Comunitat Educativa. 
e) No discriminar cap membre de la Comunitat Educativa per raó de naixement, 
raça, sexe, o qualsevol altra circumstància personal o social. 
f) Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de 
membres de la Comunitat Educativa. 
g) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del Centre. 
 
Els Alumnes intervindran en la vida del Centre, sobretot a través del propi 
treball escolar i de la participació activa en el funcionament ordinari del propi 
grup classe, sempre que els sigui possible. 
Respecte de les faltes dels Alumnes i les sancions corresponents, s’estarà a la 
normativa vigent tenint en compte l’especificitat d’aquest centre.  
Tanmateix no seran considerades faltes d’assistència, les absències dels 
alumnes a classe o altres activitats educatives organitzades pel centre, que son 
produïdes generalment per motius de salut.  
 
 
 
 
 
 
 

4.2- CAPÍTOL SEGON 
 
ELS PROFESSORS, EDUCADORS I ESPECIALISTES 
 



 

 

 40

Els Professors i els especialistes són els primers responsables de 
l’ensenyament en el marc dels respectius cicles i àrees, i comparteixen la 
responsabilitat global de l’acció educativa de l’escola juntament amb els altres 
sectors de la Comunitat Educativa. 
 
Els nomenaments de nous professors i dels especialistes correspon al Titular 
del Centre, i en els nivells concertats es tindrà en compte la legislació vigent pel 
que fa a la intervenció del Consell Escolar en el procés de selecció. 
 
 
Els drets dels professors, educadors i especialistes són els següents: 
 
a) Impartir l’ensenyament amb llibertat, en el marc del lloc docent que ocupa, 
és a dir, d’acord amb el currículum de l’Educació, segons els Nivells i el 
Caràcter Propi del Centre. 
b) Reunir-se en el Centre, prèvia autorització del Director/a i respectant el 
normal desenvolupament de les activitats docents. 
c) Fer ús dels mitjans instrumentals i de les instal·lacions de l’escola per a la 
realització de la tasca educativa.     
d) Participar en les tasques del Centre, mitjançant el Claustre i a través dels 
representants elegits per a formar part del Consell Escolar. 
e) Rebre la remuneració econòmica adient com a professionals de l’educació 
d’acord amb el conveni laboral vigent. 
f) Participar en cursos i activitats de formació permanent, d’acord amb els 
criteris o prioritats establerts per l’Equip Directiu del Centre. 
g) Participar en actes oficials i reunions quan hi siguin convocats per raó de la 
seva responsabilitat en el Centre. 
h) Rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la Comunitat 
Educativa per raó de la funció que hi  realitzen, i presentar peticions o recursos 
a l’òrgan unipersonal o col.legiat que correspongui a cada cas. 
i) Ser respectats en llurs conviccions i creences personals. 
 
Els deures dels professors, educadors i dels especialistes són els següents: 
 
a) Participar activament en l’elaboració, aplicació i avaluació del projecte 
curricular i del projecte educatiu, d’acord amb les orientacions de l’Equip 
Directiu. 
b) Elaborar la programació d’àrees d’ensenyament que imparteixen d’acord 
amb el projecte curricular i secundar les orientacions rebudes de l’Equip 
Directiu relatives a la preparació de les unitats de programació. 
c) Avaluar els processos d’aprenentatge dels alumnes tenint en compte llur 
situació personal i atenent a la diversitat de necessitats. 
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d) Col·laborar amb els professors tutors en la formació integrals dels alumnes i 
en la creació d’un clima d’ordre i disciplina. 
e) Mantenir una actitud de respecte i comprensió en el tracte amb els alumnes i 
els companys de Claustre, bo i respectant les conviccions i creences de 
cadascú. 
f) Participar activament en les reunions de l’Equip Docent i en el Claustre, en 
les sessions d’avaluació i en els treballs de formació permanent programats per 
la direcció del Centre. 
g) Donar als òrgans de govern la informació que els sigui sol·licitada sobre 
l’acció docent i educativa, com també sobre qualsevol altre assumpte que hi 
estigui relacionat. 
h) En la mesura de les seves possibilitats, acceptar les responsabilitats que la 
Direcció els proposi perquè així sembla adient per a l’organització interna del 
Centre. 
i) Complir el calendari i l’horari escolar d’acord amb la normativa vigent i el que 
estigui previst en el conveni col·lectiu. 
 
La participació dels Professors i dels especialistes en la vida de l’escola es 
realitza sobretot mitjançant l’acció docent que realitzen, el treball en els equips 
de cicle i l’exercici de la funció tutorial. 
La participació del Personal Docent en el govern i tasques del Centre té lloc a 
través del Claustre, el Consell Escolar i l’exercici de les funcions assignades als 
altres Òrgans de govern unipersonals i col·legiats en què intervenen. 
El Personal Docent que ha de formar part del Consell Escolar és consensua en 
el Claustre en sessió convocada a l’efecte pel Director/a. La votació serà 
directa, nominal, secreta i no delegable, i cadascú farà constar un màxim de 
quatre noms en la papereta. Realitzat l’escrutini, seran designats els quatre 
candidats que hagin obtingut més vots. 
Un representant del personal d’atenció educativa complementària, formarà part 
també del Consell Escolar, d’acord amb la legislació vigent. 
El procés d’elecció del representant en el Consell Escolar serà coordinat pel 
Titular del centre. L’elecció serà directa nominal i secreta, i la persona que 
obtingui més vots serà la designada per a formar part del Consell Escolar.  
 
 
 
 
 

4.3- CAPÍTOL TERCER 
 
LES FAMILIES DELS ALUMNES 
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Pel fet d’haver escollit l’escola lliurement, les famílies dels alumnes han 
manifestat que desitgen que llurs fills rebin una educació integral, tal com està 
definida en el Caràcter Propi del Centre, volen col·laborar en la tasca que 
l’Escola realitza i estan d’acord amb el Caràcter Propi del Centre. 
 
Els drets de les famílies  dels alumnes, com a membres de la Comunitat 
Educativa, són els següents: 
 
a) Que llurs fills rebin educació integral tal com està definida en el Caràcter 
Propi del Centre, i, en concret, un ensenyament d’acord amb el seu projecte 
curricular. 
b) Conèixer el funcionament del Centre i la manera com s’aplica en el seu 
projecte curricular, i rebre informació periòdica sobre el progrés de llurs fills, 
tant en els aspectes acadèmics com en la seva maduració afectiva i social. 
c) Mantenir relació amb la direcció, tutors, professors i especialistes en ordre a 
promoure conjuntament la formació integral dels alumnes d’acord amb el que 
estableix el present reglament. 
e) Participar en el govern del Centre mitjançant els seus representants en el 
Consell Escolar. 
f) Tenir reunions en el Centre per tractar assumptes relacionats amb l’educació 
de llurs fills, prèvia autorització de la Titular. 
g) Presentar propostes o recursos a l’Òrgan de govern unipersonal o col·legiat 
que correspongui en cada cas. 
 
Els deures de les famílies dels alumnes són els següents: 
 
a) Mantenir relació amb els tutors i especialistes de llurs fills i donar-los la 
informació que sol·licitin en ordre a assegurar la deguda orientació del procés 
educatiu. 
b) Recolzar l’acció educativa que imparteix el Centre. 
c) Conèixer i respectar el model educatiu de l’escola tal com està definit en el 
Caràcter Propi i les normes contingudes en el present reglament. 
d) Participar en les reunions convocades per la direcció del Centre. 
e) Col·laborar amb els altres sectors de la Comunitat Educativa en el 
manteniment i consolidació de l’escola. 
f) Donar suport a les decisions de la direcció i del Consell Escolar del Centre en 
el marc de les competències respectives, i expressar així la seva 
corresponsabilitat en la gestió del Centre. 
g) Signar les diverses autoritzacions que el Centre requereixi per a dur a terme 
la tasca educativa i assistencial. 
 
 

4.4- CAPÍTOL QUART 
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EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
1. Els drets del Personal d’Administració i Serveis són els següents: 
 
a) Tenir la dedicació adequada i disposar dels mitjans necessaris per a realitzar 
les funcions encomanades amb eficàcia i realització personal. 
b) Rebre la remuneració econòmica adient segons la funció que realitza en 
cada cas i d’acord amb el conveni vigent. 
c) Reunir-se en el Centre prèvia autorització del Titular, respectant el normal 
desenvolupament de les activitats educatives i d’acord amb les corresponents 
responsabilitats laborals. 
d) Participar en la vida i la gestió de l’escola d’acord amb el que estableix el 
present reglament. 
e) Presentar peticions i recursos a l’Òrgan de govern que correspongui en cada 
cas. 
 
Els deures del Personal d’Administració i Serveis són els següents: 
 
a) Conèixer i respectar el Caràcter Propi del Centre i col·laborar a fer-lo realitat 
en l’àmbit de les competències respectives. 
b) Realitzar les tasques que el Titular i el Director/a del Centre li confien en el 
marc de les condicions estipulades en el contracte de treball. 
c) Adoptar una actitud de col·laboració envers tots els membres de la 
Comunitat Educativa i afavorir l’ordre i disciplina dels alumnes. 
d) Participar en les reunions a proposta del Director/a. 
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5- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

La primera renovació parcial dels membres electes del Consell Escolar del 
Centre, representants del sector dels professors, i del sector dels pares 
d’alumnes, s’efectuarà amb els següents criteris:  
 
a) Si el nombre total de membres electes del respectiu sector és parell, es 
renovaran la meitat dels membres. 
 
b) Si el nombre total de membres electes del respectiu sector és senar, el 
nombre de membres a renovar serà l’arrodoniment per defecte de la meitat del 
nombre total. 
 
c) El Consell Escolar del Centre decideix per majoria absoluta els criteris per 
determinar els membres concrets de cada sector afectats per la renovació. Si 
no s’assoleix la majoria exigida pels criteris són: 

- Sector professorat: Els membres afectats per la renovació són els de 
menor antiguitat al Centre i, en el supòsit d’igual antiguitat, per ordre numèric 
de major a menor del llibre de registre de matrícula del Centre. 
 - Sector famílies d’alumnes:  Els membres afectats per la renovació són 
els alumnes i les famílies d’alumnes que, atesa l’edat i curs escolar dels 
alumnes, abans tinguin previst deixar d’ésser membres de la Comunitat 
Educativa. En cas de coincidència de criteri, es procedirà a efectuar un sorteig. 
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6- DISPOSICIONS FINALS 

 
PRIMERA 
L’Equip Directiu del Centre serà directament responsable de l’aplicació d’aquest 
reglament i de complementar-ne el contingut en aquells assumptes que 
requereixen una regulació més detallada. 
 
SEGONA 
Quan s’escaigui, el Titular del Centre acomodarà el present reglament a les 
disposicions de l’Autoritat educativa competent que impliqui canvis en l’articulat, 
i el revisarà periòdicament en ordre a garantir-ne l’adequació a les necessitats 
del Centre. Els canvis que cregui oportú d’introduir en el reglament seran 
informats al Consell Escolar. 
 
TERCERA 
Aquest document  entrarà en vigor en ser informat el Consell Escolar del   
Centre. 
 
 
 
 
 
 

Setembre de 2019. 


